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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 30 november 2021 
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Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 wordt uitvoering 
gegeven aan Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en aan Europese richtlijnen 
over water. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en 
bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het 
programma. Voor de deelprogramma’s oppervlaktewater, grondwater en 
overstromingsrisico’s is uitgewerkt welke doelen de provincie wil bereiken en 
hoe hieraan een bijdrage wordt geleverd met een breed pakket aan 
maatregelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan natuurgebieden, 
drinkwaterwinningen en zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen 
worden beschermd vanwege de specifieke eisen die hier gelden. 
 
Besluit: 
1. De nota van beantwoording zienswijzen Regionaal Waterprogramma Noord-
Holland 2022-2027 vast te stellen; 
2. De nota van beantwoording te zenden naar de indieners van de zienswijzen 
middels bijgaande brieven; 
3. De Statenvoordracht Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 
vast te stellen; 
4. De portefeuillehouder Water te machtigen om het Regionaal 
Waterprogramma te wijzigen voor zover het gaat om het opnemen van de 
meest actuele gegevens over de ecologische en chemische toestand van de 
KRW-oppervlaktewaterlichamen en het toevoegen van een tabel over de 
toepassing van de uitzonderingsbepalingen in de KRW; 
5. PS te informeren middels bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 98 van mevrouw Alberts (SP) over de 
ontwikkeling van een toeristisch resort aan de Scheepsbouwersweg in 
Landsmeer 
Mw. R. Alberts (SP) heeft vragen gesteld over de ontwikkeling van een 
toeristisch resort aan de Scheepsbouwersweg in Landsmeer. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Afdoening motie dierenwelzijn Waddenfonds 
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Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 september 2021 een 
motie aangenomen waarin het Waddenfonds opgeroepen wordt meer rekening 
te houden met dierenwelzijn. 
 
Besluit: 
PS voor te stellen motie M164-2021, met oproep aan het Waddenfonds meer 
rekening te houden met dierenwelzijn, als afgedaan te beschouwen. 
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Stand van zaken Tata Steel en plan van aanpak "Op naar een gezondere 
leefomgeving in de IJmond" van het ministerie van I&W 
Door de Tweede Kamer zijn in september 2021 verschillende moties 
aangenomen over Tata Steel. Ook heeft I&W een Plan van Aanpak (PvA) 
opgesteld. Het PvA en de reactie op verschillende moties is in nauwe 
samenspraak met de provincie Noord-Holland tot stand gekomen. Provinciale 
Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken en over het plan van 
aanpak. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van verschillende Tweede kamer 
moties inzake Tata Steel en van het plan van aanpak “Op naar een gezondere 
leefomgeving in de IJmond: Aanpak voor het beperken van de 
luchtverontreinigende emissies van Tata Steel Nederland” van het ministerie 
van I&W; 
2. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 111 van de heer Muurlink (PvdA) over 
benzeenlozingen 
De heer A.J.M. Muurlink (PvdA) heeft Statenvragen gesteld over 
Benzeenlozingen. Dit naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Flevoland, 
dat structureel grote hoeveelheden benzeen worden geloosd op het Marker- 
en IJsselmeer. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Evaluatie 2016-2020 en Energiebesparingsaanpak provinciale bedrijven 2022-
2025 
De Omgevingsdiensten in Noord-Holland hebben de afgelopen vier jaar 
bedrijven gestimuleerd energie te besparen. Uit de evaluatie blijkt dat deze 
aanpak tot positieve resultaten leidt. Daarom is besloten om hier de komende 
vier jaar mee door te gaan en hierbij erop te sturen dat alle bedrijven 
maatregelen realiseren 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van de “Evaluatie energiebesparingsaanpak bedrijven, 
bevoegd gezag Provincie Noord-Holland 2016 – 2020”; 
2. In te stemmen met de “Energiebesparingsaanpak bedrijven, bevoegd gezag 
Provincie Noord-Holland 2022-2025”; 
3. PS per brief te informeren over de evaluatie 2016-2020 en de 
energiebesparingsaanpak 2022-2025. 
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Definitieve vaststelling Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2020-
2023 
Het beleid van de provincie is gericht op een duurzame en veerkrachtige 
Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De ambitie is het realiseren van voldoende 
gekwalificeerde medewerkers in de techniek en technologie ten behoeve van 
de transitieopgaven, waarbij we streven naar inclusiviteit. Het manifest Werken 
& Ontwikkelen 2030 Noord-Holland is een belangrijk instrument als 
onderliggend visiedocument op de provinciale uitvoeringsagenda 2021-2023. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021-2023 definitief vast 
te stellen; 
2. PS hierover per brief te informeren. 
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Wijziging (verlenging) Uitvoeringsregeling subsidie Groen Noord-Holland 2013 
De huidige Uitvoeringsregeling subsidie Groen Noord-Holland 2013 
(Weidevogelbiotopen, Uitbreiding wandelnetwerk & Toeristische 
overstappunten) is geldend tot en met 31 december 2021. Omdat de regeling 
naar tevredenheid functioneert, wordt de looptijd verlengd tot 1 januari 2025. 
 
Besluit: 
1. De looptijd van de Uitvoeringsregeling subsidie Groen Noord-Holland 2013 
te verlengen tot 1 januari 2025; 
2. Het wijzigingsbesluit bekend te maken in het Provinciaal Blad. 
 

8 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 113 van Statenlid Kostić (PvdD) over ruiming 
kippenstallen Grootschermer 
Statenlid I. Kostić MSc (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over ruiming 
kippenstallen in Grootschermer. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Annotatie/schriftelijke reactie Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske-
Waterland op 2 december 2021 
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Twiske-
Waterland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit 
recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van het Recreatieschap Twiske-Waterland op 2 december 2021 en in te 
stemmen met de voorgestelde schriftelijke inbreng zoals verwoord in de 
annotatie. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer (RAUM) op 1 december 2021 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer (RAUM). De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks 
Bestuur als het Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) op 1 december 
2021 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 
annotatie. 
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Convenant Westeinderscheg 
Door de ondertekening van het convenant Westeinderscheg op 17 december 
2021 geven de partners te kennen samen aan de realisatie van de 
Westeinderscheg te willen werken. En geven opdracht voor het opstellen van 
een uitvoeringsprogramma. De ondertekening van het convenant 
Westeinderscheg is tevens het eindresultaat van de verkenningsfase 
 
Besluit: 
1. Om het convenant Westeinderscheg met de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland mede aan te gaan; 
2. Portefeuillehouder Natuur te machtigen om dit convenant mede te 
ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief. 
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Kavelruil Keverdijk-Noordpolder 
In de regio noordelijke Vechtstreek is de provincie Noord-Holland in 2016 
gestart met een kavelruil- en verkoopproject ten behoeve van de agrarische 
structuurversterking en realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. De 
kavelruil Keverdijk-Noordpolder is de eerste fase van dit traject. 
 
Besluit: 
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1. Tot deelname aan de kavelruil Keverdijk-Noordpolder, waarbij: 
a. worden verkocht de percelen kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie F, 
nummers 114, 1457, 1460, 1607, 1674, 1748, 1749, 1913, 1914, 2084 ged. 
en sectie G, nummer 81, met een totale oppervlakte van 12.33.70 ha (123.370 
m2), voor een koopsom van € 568.527,- 
b. worden aangekocht de percelen kadastraal bekend gemeente Naarden, 
sectie H, nummers 41, 48, 105, 204, , 237 en 273 en gemeente Weesp, sectie 
F, nummers 385 en 1806 ged., met een totale oppervlakte van 12.37.60 ha 
(123.760 m2), voor een koopsom van € 616.756,-, bekostigd uit het krediet 
NNN-aankopen; 
c. de functie van het perceel kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie F, 
nummer 1088 met een oppervlakte van 7.01.60 ha (70.160 m2) wordt 
gewijzigd van ‘landbouw’ naar ‘natuur’ (=realisatie NNN) en hiervoor een 
vergoeding ter hoogte van € 316.071,- wordt betaald aan de nieuwe eigenaar 
in de lijn van de vigerende SKNL-regeling op datum aktepassering; 
2. PS te informeren over dit besluit per inliggende brief 
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Uittreding uit Stichting Goois Natuurreservaat 
De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam willen uittreden uit de 
Stichting Goois Natuurreservaat. Voor zowel de provincie als de gemeente 
Amsterdam is een uittredingsovereenkomst opgesteld, waarin afspraken staan 
hoe deze uittreding wordt vormgegeven en hoe de provincie in de toekomst 
betrokken zal blijven bij de Gooise natuur. Om deze betrokkenheid vorm te 
geven is onder andere een Gooise Natuuragenda opgesteld en investeert de 
provincie de komende jaren in de Gooise natuur. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande uittredingsovereenkomst inzake de uittreding van de provincie 
Noord-Holland uit de stichting Goois Natuurreservaat aan te gaan met de 
andere participanten in deze stichting en met de stichting Goois 
Natuurreservaat zelf; 
2. Bijgaande uittredingsovereenkomst inzake de uittreding van de gemeente 
Amsterdam uit de stichting Goois Natuurreservaat aan te gaan met de andere 
participanten in deze stichting en met de stichting Goois Natuurreservaat zelf; 
3. De portefeuillehouder Natuur te machtigen om wijzigingen van redactionele 
aard in de overeenkomsten aan te brengen en beide overeenkomsten namens 
de provincie Noord-Holland te ondertekenen; 
4. De Gooise Natuuragenda vast te stellen; 
5. De besluiten 1 tot en met 4 te nemen onder het voorbehoud dat ook alle 
andere partijen in de uittredingsovereenkomsten, instemmen met beide 
uittredingsovereenkomsten en met de Gooise Natuuragenda; 
6. De beide uittredingsovereenkomsten en de Gooise Natuuragenda met 
bijgaande begeleidende brief aan Provinciale Staten te zenden. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 112 van mevrouw De Groot (SP) over het 
gebied rond Agriport en Enkhuizen waar geen natuurvergunningen voor 
stikstof (meer) nodig zijn 
Het Statenlid mevrouw J.M.E. de Groot (SP) stelt vragen over het gebied rond 
Agriport en Enkhuizen waar geen natuurvergunningen voor stikstof (meer) 
nodig zijn. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 114 van mevrouw De Groot (SP) over de 
compensatie van stikstof, benodigd voor de 24- uurs openstelling van busbrug 
De Binding in Zaanstad 
Het Statenlid mevrouw J.M.E. de Groot (SP) stelt vragen over de compensatie 
van stikstof, benodigd voor de 24- uurs openstelling van busbrug De Binding 
in Zaanstad. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Spoedverzoek kabinet extra opvangplekken 
Op 19 november jl. is een kabinetsbrief verstuurd aan alle rijksheren, 
gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. In de kabinetsbrief wordt onder 
meer verzocht om nog voor het einde van het jaar 1200 extra opvangplekken 
voor asielzoekers te realiseren. De rijksheer informeert Provinciale Staten over 
de kabinetsbrief en de wijze waarop dit verzoek wordt opgepakt. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten te informeren over het spoedverzoek van het kabinet om nog 
voor einde van 2021 extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. 
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Vergadering Bestuursplatform NZKG 8 december 2021 
Het Bestuursplatform NZKG vergadert op 8 december 2021. De 
portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en Zeehavens zal deze vergadering 
voorzitten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 8 december 2021; 



 

Pagina 7 
 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Bestuursplatform NZKG. 
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Annotatie bij agenda vergadering met de Directie, RvC en de leden van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. 
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De gedeputeerde Pels is lid van het Stichtingsbestuur 
van Zeehaven IJmuiden N.V. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van vergadering met de Directie, Raad van 
Commissarissen en de leden van het Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden 
N.V. op donderdag 2 december 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
vergadering met de Directie, Raad van Commissarissen en de leden van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op donderdag 2 december 2021. 
 

 
Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van 
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend. 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

over de nummers: 
R. Fillet                      tel. (06) 1830 6074  4  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088  7, 8, 9, 10  
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412  11, 12, 13, 14, 15  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  1, 2, 3  
D. Pestman  tel. (06) 4615 9153  16  
I. de Roo                    tel. (06) 2223 4882  5, 6  
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  17, 18  
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben 
bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter 

bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken 
voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 

beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 
 
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

